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De Racer  
clubblad van RCZ Zaandam 

 

 
Voetbalvereniging RCZ 
Dr. Scholtenstraat 20 
1509 AR  Zaandam 
Kantine tel. 075-6167190 
info@rcz.nu  
www.rcz.nu 
 
Bestuur Voorzitter  
Andre Punt tel. 06-20136764 
voorzitter@rcz.nu 
 
Bestuur Commerciële Activiteiten/ 
Penningmeester  
Karel Visser tel. 06-14727292 
penningmeester@rcz.nu 
 
Bestuur Secretaris  
Fiona Hoogmoed tel. 0650428820 
secretaris@rcz.nu  
 
Bestuur Jeugdafdeling 
Jeroen Vollrath tel. 06-54383837 
jeugdvoorzitter@rcz.nu 
 
Bestuur Stichting Sportpark 
Vabian Braan tel. 06-22437663 
stichting-sportpark@rcz.nu 
 
Wedstrijdsecretaris  
Gerth-Jan Heck tel.  06-55691508 
wedstrijdsecretaris@rcz.nu 
 
Ledenadministratie en contributie 
Petra Koppen tel. 06-51699951 
ledenadministratie@rcz.nu 
 
Coördinator toernooien 
Karel Koning  tel. 0636036588 
toernooi-coordinator@rcz.nu 
 
Coördinator Zaterdag 
Klaas Dallinga tel.  06–46168265 
 
 
 
 
 

Jeugdcoördinatoren 
Jan Sjouwerman tel. 06-10175357 
Jordy de Jong tel. 06-12154539 
jeugdcoordinator@rcz.nu 
 
Coördinator JO12-JO13 
John van Dongen tel. 06-12109747 
d-coordinator@rcz.nu 
 
Coördinator Dwergen 
Jan Sjouwerman tel. 06-10175357 
dwergen-coordinator@rcz.nu 
 
Coördinator stageplaatsen 
Gert Nieborg tel. 06-46744872 
stage-coordinator@rcz.nu  
 
Jeugdactiviteiten  
Gea van de Stadt tel. 06-37149612 
jeugdevenementen@rcz.nu 
 
Kantinezaken 
Michèle Ketema 06-29600530 
Richard Haamans 06-33187329 
kantine@rcz.nu 
Inkoop - Anton de Bois tel 06-10374645 
 
Club van 100 
Ada van der Wardt tel 06-38454714 
Clubvan100@rcz.nu 
 
Clubblad de Racer  
Joyce Diel 
redactie@rcz.nu 
 
Website RCZ 
Fiona Hoogmoed 
Peter Arendse 
Michel Hemminga 
website@rcz.nu 
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29 oktober Patatfestijn - dwergen 
4 november  Veteranen vrijdagavond voetbal bij ZCFC 
5 november Hazes avond 
18 november Sinterklaasbingo – JO10, JO11, MO11,JO12, JO13, MO13 
19 november Supermegabingo 
25 november  Veteranen vrijdagavondvoetbal bij RCZ 
30 november Sinterklaasfeest – dwergen, Miniracers, JO8, JO9 
3 december Pietentraining – dwergen 
9 december Gourmetten – JO19, JO17, JO15, JO14 
24 december  Sylvesterloop 
27 december  RCZ Oliebollentoernooi in de sporthal de Struijk 
20 mei  Freek Groot Toernooi 
27 en 28 mei 2e Ella Arendse toernooi 
3 juni   Spaans toernooi 
 

 

 
 
 

Uitslagen Afgelopen Weekend 
 

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag 

22 okt 8.30 Westzaan JO11-2 RCZ JO11-3 - 

22 okt 10.00 Zeemacht JO19-1 RCZ JO19-1 3 - 2 

22 okt 10.00 RCZ JO6/7 Mini Racers Marken Grizzlies - 

22 okt 10.30 RCZ JO12-1 OSV JO12-1 10 - 2 

22 okt 11.30 VVA/Spartaan JO13-3 RCZ JO13-1 1 - 2 

22 okt 12.00 RCZ JO10-1 OFC JO10-1 2 - 11 
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Datum Tijd Thuis Uit Uitslag 

22 okt 12.00 RCZ JO11-2 SDZ JO11-6 0 - 3 

22 okt 12.00 RCZ JO15-1 ZOB JO15-2 3 - 2 

22 okt 12.15 RCZ JO9-1 Hercules Zaandam sc JO9-2 1 - 0 

22 okt 12.15 RCZ MO13-1 Kadoelen sv MO13-2 4 - 1 

22 okt 13.00 Portugal Adam FC 35+2 RCZ 35+2 6 - 3 

22 okt 14.30 SCW 45+1 RCZ 45+1 6 - 10 

23 okt 11.00 RCZ 4 (zon) Hercules Zaandam sc 7 (zon) 3 - 2 

23 okt 12.00 IVV 3 (zon) RCZ 2 (zon) 1 - 0 

 
 

 
 
 
 
Programma aanstaande THUIS-wedstrijden 
 

Datum Tijd Thuis Uit type 

29 okt 12.00 RCZ 45+1 ZCFC 45+1 co 

29 okt 12.00 RCZ 35+2 OFC 35+1 co 

23 okt 11.00 RCZ 4 (zon) Hercules Zaandam sc 7 (zon) be 

29 okt 10.30 RCZ JO15-1 IVV JO15-2 co 

29 okt 8.45 RCZ JO15-2 SVA JO15-4 co 

29 okt 8.45 RCZ JO13-3 Hercules Zaandam sc JO13-4 co 

29 okt 10.30 RCZ JO11-2 Purmerend JO11-3 co 

29 okt 10.30 RCZ JO11-3 EVC JO11-2 co 

29 okt 8.45 RCZ JO8-2 OFC JO8-2  
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Programma aanstaande UIT-wedstrijden 
 

Datum Tijd Thuis Uit type 

29 okt 14.45 RCH 35+1 RCZ 35+1 co 

29 okt 16.15 KFC 1 RCZ 1 co 

23 okt 12.00 IVV 3 (zon) RCZ 2 (zon) be 

29 okt 9.00 OSV Calimero's RCZ JO6/7 Mini Racers vr 

29 okt 12.45 WSV 30 JO19-2 RCZ JO19-1 co 

29 okt 12.15 Hercules Zaandam sc JO17-3 RCZ JO17-1 co 

26 okt 19.30 KFC JO14-1 RCZ JO14-1 be 

29 okt 17.00 DSS JO14-2 RCZ JO14-1 co 

29 okt 11.30 Hellas Sport JO13-1 RCZ JO13-1 co 

29 okt 8.30 KFC JO13-3 RCZ JO13-2 co 

29 okt 11.30 Onze Gezellen JO12-1 RCZ JO12-1 co 

29 okt 8.30 DWS JO9-2 RCZ JO9-1 co 

29 okt 8.30 WSV 30 JO9-2 RCZ JO9-2 co 

29 okt 10.15 Wherevogels De JO9-5 RCZ JO9-3 co 

29 okt 11.45 Saenden JO9-2 RCZ JO9-4 co 

29 okt 14.15 Fortuna Wormerv. JO8-3 RCZ JO8-1 co 

29 okt 10.15 Wherevogels De MO13-2 RCZ MO13-1 co 

29 okt 8.45 Kadoelen sv MO11-2 RCZ MO11-1 co 

 
 

 
KANTINEDIENST DONDERDAG 27 OKTOBER 
17.30-19.15  : Mireille 

19.15-21.00  : Gré 
21.00-Einde  : Spelers RCZ 4 
 

KANTINEDIENST ZATERDAG 29 OKTOBER 
08.00-12.00  : Mary & Kayleigh 

08.15-10.30  : Ouder JO15-1(Mirjam van 

Achthoven) +Ouder JO11-2 (Hannie op den Velde) 

10.30-13.00  : Ouder JO8-2 (Annelies Lurvink)+ Ouder JO13-3 (oma van Keysean) 

12.00-Einde  : Gré 
14.00-16.30  : Speler RCZ Veteranen 2 (Debbie) 

 
KANTINEDIENST ZONDAG  30 OKTOBER 
GEEN THUISWEDSTRIJDEN 
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Kleding tijdens trainingen in de winter 
  
Na de mooie zonovergoten zondag gaan de temperaturen weer 
omlaag en zullen die s’ avonds zakken tot onder de 10gr.C 
Het is dan derhalve verplicht voor alle spelers om met een 
lange trainingsbroek te trainen 
Indien het weer het niet toelaat om met korte mouwen te trainen, 
moet er ook met een trainingsjack c.q. sporttrui met lange 
mouwen getraind worden. 
Dit is ook van toepassing bij een gevoelstemperatuur van 

onder de 10gr.C!!! 
 Het komt ook nog geregeld voor dat er zonder scheenbeschermers getraind wordt terwijl dit 
wel verplicht is. 
Dus ook tijdens de training scheenbeschermers dragen!!! 
 

 
  

Mooi nieuws voor het Zaanse Damesvoetbal: Er wordt een nieuw damesteam ingeschreven 

bij RCZ: dames onder 9-1!  
De trainer hiervan is nog niet bekend, maar dit team traint op het zelfde moment en op het 
zelfde veld als de dames onder 11-1. 
 
Training dames onder 9-1: 
Trainers: Volgt 
Maandag: 18:00 - 19:00 op veld B2 
Woensdag: 17:00 - 18:00 op veld B2 

 
Training dames onder 11-1: 
Trainers: Roy Moojen & Rick Nieborg 
Maandag: 18:00 - 19:00 op veld B2 
Woensdag: 18:00 - 19:00 op veld B2 
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Heb je een verslag of een foto die je graag met de hele club wil delen? Mail deze 

dan naar redactie@rcz.nu voor maandag 12.00u. 
 

 

16 oktober 2016 RCZ 1- Buitenveldert 1 
 

Pupil van de Week 
Hallo, Wij zijn Ryan en Sven en spelen bij onder de 8 van 
RCZ. Zondag mochten wij als Pupil van de Week mee doen 
met de mannen van RCZ 1. 
De middag begon met een tactische bespreking onder het 
genoegen van soep met een broodje. We kregen een mooie 
bal met handtekeningen en een cool shirt waar Pupil van de 
week op staat. 
Tijdens het omkleden was er een discofeestje en vol energie 
gingen we het veld op voor de officiële  warming up.  
Na de warming up en het inschieten begon het echte werk. 
We mochten naar de scheidsrechter die ons de wedstrijdbal  
toevertrouwde.  
Als echte RCZ-spelers mochten wij vervolgens de aftrap 
nemen. 
Waarna Sven  drie verdedigers van Buitenveldert op het  
verkeerde been zetten en hen lachend passeerde en 

vervolgens de bal breed legde op  Ryan en Ryan de 1-0 scoorde voor RCZ 

 
Wij vonden het erg leuk om dit met jullie mee te mogen maken en willen jullie allemaal 
bedanken voor de gezellige middag. 

 
Groetjes van Ryan en Sven. 

 
 

RCZ 4 - Hercules 7 
 

Het is zondag ochtend 23 oktober 2016 en om 11.00 uur staat de BEKER wedstrijd tegen 
Hercules 7 op het programma op ons eigen Jagersveld. Het team van Hercules is gevuld 
met oud eerste elftal spelers van RCZ maar dat maakt ons als team nog niet kansloos. Na 
de gezellig tour door het altijd pittoreske Zaandam is daar de parkeerplaats voor de bolide. 
Na een heerlijke wandeling vanaf de parkeerplaats naar het Jagershuis door de lommerrijke 
RCZ laan kon ik constateren dat het merendeel van de Gladiatoren van RCZ 4 te laat waren. 
Coach John had nog zo gehamerd om op tijd, 10.25 Uur, aanwezig te zijn maar helaas was 

mailto:redactie@rcz.nu
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het voor diverse gladiatoren toch erg moeilijk. Dan is het toch tijd voor het omkleden en 
warmlopen. Onder leiding van scheidsrechter dhr. K. Koning begint de wedstrijd om exact 
11.00 uur. De bedoelingen van Hercules werden snel duidelijk, het Jagersveld verlaten met 
een overwinning in hun pocket. Maar beste lezers, zoals een oud Racers spreekwoord zegt. 
De wedstrijd is pas beslist na het laatste fluitsignaal. Het eerste half uur is duidelijk voor 
Hercules, met gevarieerd aanvalsspel en veelvuldig van positie wisselende spelers is het 
moeilijk voor de Gladiatoren om stand te houden. De Racers proberen met man en macht de 
Hercules spelers af te houden van scoren maar helaas is het na zo'n dertig minuten toch 
raak. Tijdens een schermutseling voor het doel van ( de goed keepende) Jordy wisten de 
gasten doormiddel van een omhaal toch de 0-1 op het denkbeeldige elektronische scorebord 
te krijgen. Hadden de Racers dan niets in te brengen? Dat gaat wat te ver om het zo te 
stellen maar veel was het niet. Totdat Rob door een splijtende pass van Swingie alleen voor 
de keeper kwam. Blijkbaar schrok hij  zo van deze kans dat ipv een vrije hoek te kiezen Rob 
recht in de handen van de keeper schiet. Gelukkig kon hij zich een minuut later herstellen en 
met een op zijn Rob Koks onnavolgbare hakbeweging verdween de bal in het doel van 
Hercules en verscheen op het denkbeeldige elektronische de 1-1 stand wat tevens de 
ruststand werd. De tweede helft begon met een ongewijzigd team. Het spelbeeld was niet 
anders dan in de eerste helft, na circa vijf minuten komen daar toch de eerste wissels. Jim 
en Lennart eruit en Kalebas en Jeroen H. erin. Dit gaf meteen al een boost aan het team. 
Helaas ontbrak daar nog de finishing touch. Uiteindelijk werd good old Jan erin gebracht voor 
Niels. En daar was de finishing touch. Niet lang nadat Jan binnen de lijnen kwam was het 
Kalebas die goed doorging, de keeper van Hercules op de rand van het strafschopgebied 
aftroefde en de bal in het lege doel schoof en op het denkbeeldige elektronische scorebord 
lichte de stand 2-1 op. De Kalebas show was nog niet over. Nadat Svezdan op de rand van 
het strafschopgebied onreglementair werd afgestopt mochten de Racers een vrije trap 
nemen en daarvoor nam Kalebas plaats achter de bal en na het fluitje van de scheidsrechter 
krulde hij de bal langs de muur en de keeper het doel in waarna de stand van 3-1 op het 
denkbeeldige scorebord oplichtte. Tussen de bedrijven door weigerde de Racers verder 
afstand te nemen van Hercules door diverse 100% kansen vakkundig om zeep te helpen. Dit 
werden de Racers bijna nog noodlottig. Door onoplettendheid in nde verdediging wist 
Hercules de aansluittreffer te maken en gingen zij opportunistisch op zoek naar de 
gelijkmaker. Dankzij goede reddingen en enig vlieg en kunstwerk werd de drie - twee 
voorsprong behouden tot het laatste fluitje van de scheidsrechter. Ook de derde helft was 
een duidelijke overwinning voor de Racers. De laatste ging om 17.53 uur weg.  De volgende 
beker wedstrijd is op 20 november 2016 om 12 uur tegen Zaanlandia 4. Een geduchte 
tegenstander.     
 
De Knoet. 
 

22-10-2016 VVA/SPARTAAN JO13-3 tegen RCZ JO13-1 bekercompetitie 

 
1100 verzamelen in het altijd mooie en pittoreske Amsterdam, bos en lommer. Feels like 
home. De jongens van RCZ waren geladen..op een of. andere manier is spelen tegen 
Amsterdam een dingetje.  
We spelen zonder coaches Mark en Tom, zelfs Daniele was er niet en daarbij Finsch ook 
niet. Bartek was ook met vakantie, maar we kregen hulp van Quinten en Quinten. En 
ondanks dat Mark, Tom en Daan er niet waren, hadden we topcoach Marina.  
Lets play ball!!!! 
 
De eerste helft was even aftasten.. opzich liep het allemaal wel, maar het was iets fysieker 
dan de heren gewend waren. Ook waren de acties zeker wel leuk, alleen het afmaken 
hè...dat was een dingetje. 
En dan is het 1-0. Voor het eerst dit seizoen staat RCZ achter. Dat is ook wat!! Marina kneep 
hem even...dat kan niet jongens!! Hup. Zo kan ze niet thuis komen natuurlijk!   
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Gelukkig scoorde Nikaj na een mooie pass van Noah en de 1-1 stond. Pfff 
Rust.  
Ik weet niet wat Coach Marina allemaal gezegd had in de kleedkamer. Maar de mannen 
gingen ervoor. Maar jah..afmaken blijft een dingetje weer. Tim loopt uit, rent zijn benen uit 
zijn lijf, je zou zeggen schieten en afmaken, naar nee. Dat was iets te makkelijk, dus speelt ie 
af. WAAROM!!  
Zelfs de toeschouwers van VVA vroegen om een wissel hahaha.  
En zo waren er meer mooie acties, maar door niet goed kijken, niet afspelen waar het wel 
moet en afspelen waar het niet moest, werden de acties niet beloond. Daarnaast was de 
keeper van VVA niet slecht en wist vele ballen ook te houden. 
Halverwege de 2e helft scoort Noah een mooie goal na een assist van Tim.  
Nu begon zelfs Mark via Whatsappjes aan te geven dat de verdediging nu dichtgetimmerd 
moest worden. Dat was geen probleem, want we hebben een top verdediging!!   
Uiteindelijk vond Tim het nu wel tijd om te scoren en na een pass van Nikaj, weet Tim het 
doel wel te vinden. Mooie samenspel mannen. Proberen dat nou vol te houden, samen 
bereik je veel meer! 
1-3 eindstand, mooi mannen. VVA heeft helaas de verkeerde stand doorgeven, namelijk 1-2, 

maar winst is winst. En zo kon Marina met opgeheven hoofd thuiskomen. �� 
 
Volgende week een rete spannende wedstrijd tegen de nr 2, Hellas Sport.  
Zorg dat jullie uitgerust en wel er klaar voor zijn!!   
https://www.youtube.com/watch?v=SGR84TOyeBU 
 

JO11-1 Nieuws! 

 
Het weekend van 22 en 23 oktober heeft dit team toppers volop aan teambuilding gedaan. En 

niet alleen tussen de spelertjes maar ook de ouders werden door Jordy en Oda op sleeptouw 
genomen. Zaterdagochtend om 11u verzamelen bij RCZ om in colonne richting Limmen te 
vertrekken. Het verslag van Jordy  over dit geweldige weekend kunt u volgende week hier 

lezen. Let dan vooral op roze ondergoed, paperclips en dobbelstenen! Voor nu alvast wat 
foto’s!  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SGR84TOyeBU
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Datum Tijd Activiteit Wie Kosten 

01-10-2016 

 

Start verkoop 
GROTE CLUB ACTIE 

Alle jeugd 
 

 

29-10-2016 11.00 Patatfestijn

 

Dwergen 0 

17-11-2016 

 

LAATSTE VERKOOPDAG 
GROTE CLUBACTIE 

Alle jeugd  

18-11-2016 19.00 tot 
20.30 

Sinterklaasbingo 
 

 
 

JO10 
JO11 

MO11 
JO12 
JO13 

MO13 

0 

30-11-2016 16.30 
tot 18.45 

Sinterklaasfeest 

 

Dwergen 
Miniracers 

JO8 
JO9 

0 

03-12-2016 10 tot 11 Pietentraining

 
 
 

Dwergen 0 

09-12-2016 18.30 tot 
21.00 

Gourmetten 

 

JO19 
JO17 
JO15 
JO14 

Eigen 
drinken via 

de bar 

 
Al deze activiteiten worden mogelijk gemaakt met de opbrengst van de 

Grote Clubactie. 

 

http://www.google.nl/imgres?q=gourmetten&hl=nl&sa=G&biw=1429&bih=634&gbv=2&tbm=isch&tbnid=3AiaDvo4TEPxfM:&imgrefurl=http://www.zandhegge.nl/nl/nieuws/lekker-gourmetten-of-barbecuen-op-de-camping-1029.html&docid=j83CE5TXYPO4-M&imgurl=http://www.zandhegge.nl/cmslib/www.zandhegge.nl/zandhegge/nieuws/huge/Gourmet.jpg&w=308&h=308&ei=eOjXTsjjN4KeOvjIgccO&zoom=1
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